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По гла вље ко је за о кру жу је сту ди ју ба ви се об ли ко ва њем про сто ра 
и вре ме на у фан та стич ној про зи Зо ра на Жив ко ви ћа ‒ „Ни јед на нит ни је 
ли ше на стра да ња”. Ау тор ка ну ди мо гу ће ин тер пре та тив не при сту пе 
де ли ма па ра диг ма тич ним за ову те му, још јед ном ис ти чу ћи ан тр о по ло
шки пе си ми зам ау то ра по ни као из све сти да, упр кос мно штву вре мен ских 
то ко ва и мо гућ но сти ко је пред ње го вим ју на ци ма сто ји, ни је дан из бор 
ни је ли шен му ка, стра да ња и пат њи, и да је чо век сла бо и ду бо ко тра гич
но би ће.

Мај стор ство при по ве да ња, сло же ност зна че ња, пре ци зност ком
по но ва ња, бо гат ство фан та стич них и сно ви дов них са др жа ја, „ди вља” 
и „ало гич на” има ги на ци ја, ни ти ху мо ра, иро ни је и са ти ре ‒ основ не су 
вред но сти ко је Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић пре по зна је у про зи Зо ра
на Жив ко ви ћа. Од ли чан по зна ва лац це ло куп ног опу са, она се су ве ре но 
кре ће кроз ње гов за мр шен си стем, ус по ста вља ве зе, про ниц љи во уо ча
ва мо гу ће па ра ле ле и ин тер тек сту ал не ни ти. Ве што спле те ном мре жом 
те о риј ских уви да, ин тер пре та ци ја и ци та та, ау тор ка упу ћу је чи та о ца у 
„сло же ни, за во дљи ви и те шко од го не тљи ви вр тлог” Жив ко ви ће вог „књи
жев ног уни вер зу ма”. У сту ди ји За точ ник пе те си ле пред ста вље не су 
кључ не по е тич ке кон стан те тог уни вер зу ма и учи њен ве ли ки, зна ча јан 
ко рак ка ње го вом да љем про у ча ва њу и вред но ва њу. 

Би ља на МИ ЧИЋ

СВЕ ИМА ЦЕ НУ

Ла за Ко стић, Пре пи ска, дру га књи га, при ре ди ли Мла ден Ле ско вац, Ми
ли ца Бу јас и Ду шан Ива нић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2017

Кад чи та лац за вр ши чи та ње дру ге књи ге Пре пи ске Ла зе Ко сти ћа, 
мо же са мо, ако му је оста ло сна ге, да ка же јед но: „ух”! (Као да је пли вао 
уз вод но од Срем ских Кар ло ва ца до Но вог Са да – да се по слу жи мо јед ним 
Ко сти ће вим по ре ђе њем.) Ко ли ко је ту лич но сти, суд би на, же ља, про ма
ше них жи во та, рас пра ва, не ра зу ме ва ња, до ка зи ва ња, ми ра за, та шти, 
ме ни ца ко је сти жу на на пла ту, сплет ки, ну ђе ња ру ко пи са, про во да џи
са ња... А шта су тек мо гли да ка жу при ре ђи ва чи по сле за вр ше не дру ге 
књи ге? А че ка их и тре ћа!

Па и по ред то га по че ћу овај при каз јед ном при мед бом. И то при
мед бом упу ће ној не дру гој, већ пр вој књи зи Ко сти ће ве пре пи ске! Знам 
да ни је у ре ду да док пи шем о дру гој књи зи пре пи ске из но сим при мед бе 
пр вој – али, при зна јем, у тре нут ку кад сам при ка зи вао пр ву књи гу Ко
сти ће ве пре пи ске, да ле ке 2005. го ди не, ни сам знао за јед но Зма је во су ро во 
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пи смо Ла зи Ко сти ћу. Реч је о пи сму ко је је Ми хо вил То мандл об ја вио у 
Гла сни ку ис то ри ског дру штва, 1934. го ди не. Мла ден Ле ско вац је, то по
у зда но знам, имао у ру ка ма тај број ГИДа – у том бро ју је Ле ско вац имао 
че ти ри при ло га; а ка да је ка сни је ра дио би бли о гра фи ју ГИДа, то пи смо 
је еви ден ти рао два пу та: јед ном уз Ко сти ће во, а дру ги пут уз Зма је во 
име. Али за бо ра вио је Ле ско вац на то пи смо. И пр ва књи га Ко сти ће ве 
пре пи ске, у ко јој је и пре пи ска са Зма јем, по ја ви ла се без тог пи сма. (Тре
ћа књи га Ко сти ће ве пре пи ске би мо гла има ти До да так – а у ње му би се 
на ла зи ла про пу ште на пи сма.)

Ипак има ло ги ке да све то по ме нем, јер се уз име Ла зе Ко сти ћа и 
Све то за ра Ми ле ти ћа ре дов но по ми ње ка ко је Ла за Ко стић усту пио ман
дат Ми ле ти ћу – а то ни је тач но. Усту пио му је кан ди да ту ру, што ни је 
исто. Јер, су де ћи по Зма је вом пи сму, про тив Ла зе се спре ма ла хај ка – да је 
от ка зао пар тиј ску по слу шност од кан ди да ту ре не би имао вај де. (По је ли 
би га!) Уз гред, то Зма је во пи смо је из 1875. го ди не. А у ју лу те го ди не, 
Све то зар Ми ле тић је ле жер но ушао у из бор ну тр ку, у да на шњем Ба ша
и ду, и из гу био! Из бо ри у Ти те лу би ли су у ав гу сту исте го ди не – и Змај 
је од ра дио пар тиј ски по сао: тре ба ло је убе ди ти Ла зу Ко сти ћа да пре пу
сти кан ди да ту ру Ми ле ти ћу. Ми ле тић је та ко два пу та исте го ди не уче
ство вао на из бо ри ма. А Ла за Ко стић је по чео сво ја по ту ца ња по све ту.

И у овој дру гој књи зи се, по гре шно, по ми ње та при ча о усту па њу 
по сла нич ког ме ста – тек да по ка жем да ни сам про ма шио те му.

Дру га књи га Ко сти ће ве пре пи ске има три де сет и пет та ба ка и ви ше 
ко ре спон де на та не го што нам то са др жај књи ге ка же. У са др жа ју се по
ми ње укуп но че тр де сет и де ве то ро ко ре спон де на та, а у књи зи су и пи сма 
Ани ци Са вић и Ма ри ји Па ла нач кој. Та два ко ре спон ден та ви ше ис так
ну та су бол дом. (Уз гред, овај па мет но ура ђен са др жај зах те ва две врп це 
за обе ле жа ва ње. На и ме, уз стра ни це на ко ји ма се на ла зи кон крет на пре
пи ска, за бе ле же не су и стра ни це на ко ји ма су ко мен та ри уз ту пре пи ску. 
А ти ко мен та ри иду по сле це ло куп не пре пи ске.)

Кључ не лич но сти ове пре пи ске су Ми ша Ди ми три је вић, Јо ван 
Ри стић, Ила ри он Ру ва рац, Ми лан Са вић, Ју ли ја на Па ла нач ки, Јо ца Са
вић, Ни ко ла Те сла... На рав но, у по за ди ни је То на Ха џић као епи зод ни 
лик – пре пи ска са њим об ја вље на је у пр вој књи зи Ко сти ће ве пре пи ске. 
Исто та ко ту су у по за ди ни и Змај и Си мо Ма та вуљ, али и дра ги Урош 
Пре дић, као не ко о ко ме се мо гу про чи та ти са мо ле пе и то пле ства ри.

Има, на не сре ћу, у овој књи зи и не ко ли ко отво ре них пи са ма. Ту 
сам при мед бу из ре као и пр вој књи зи пре пи ске – и по на вљам је и ов де. 
Отво ре ним пи сми ма ов де ни је ме сто – та пи сма жи ве дру га чи ји жи вот.

Књи га по чи ње те шком пре пи ском са Ми шом Ди ми три је ви ћем. Го
ди на је 1877, Ла зи Ко сти ћу, у Но вом Са ду, уми ре отац; Ла за Ко стић је да
ле ко, на Це ти њу; и сву бри гу око са хра не, по след њег по љуп ца по кој ни ку, 
има ња, при спе ле ле ти не и че га све не – Ла за Ко стић би да (ве ли ко ду шно, 
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до да јем ја) пре пу сти Ми ши Ди ми три је ви ћу. (При том је наш ју нак чвр сто 
на зе мљи – зна це не ле ти не, јед ном реч ју: раз у ме се у но вац.)

Ту нам се Ла за ука зу је и као се би чан, раз ма жен, зах те ван... (Ма да 
мо ра мо од мах на по чет ку ре ћи да је Ла зи Ко сти ћу стал но не до ста јао 
но вац да би жи вео – не да би пре жи вља вао. И то је ва жна раз ли ка, ко ју 
ми, да нас, те шко мо же мо да схва ти мо.)

Из дво ји ће мо је ди но из те пре пи ске са Ми шом Ди ми три је ви ћем ма ло 
Ко сти ће вих „без о бра злу ка”. Кад по ми ње же ну ко ја је или слу жи ла, или 
пак жи ве ла са ње го вим оцем, Ко стић ће за њу ре ћи: „мин џу ша Је ла”. На
рав но, ово у пи сми ма не зву чи баш та ко стра шно као у овом при ка зу. Јер, 
Ла за Ко стић је на пра вио леп пре лаз са не ста ле, го то во без вред не, али 
ње му дра ге, мин ђу ше, – на „мин џу шу”. На ме сти ло му се.

Дру ги Ко сти ћев „бре зо бра злук” (ка ко би то ре кли у Шај ка шкој) 
ма ло је ве ћи. На го ва ра наш ју нак Ми шу Ди ми три је ви ћа да ка же Да ни ци, 
же ни Па је Го сто ви ћа, да кад ко ји пут лег не са Па јом, по ми сли да је са 
Ла зом – та да ће му би ти лак ше, јер у том по гле ду тр пи ужа сну оску ди цу.

Основ ни тон овој пре пи сци да је опо ра Ко сти ће ва иро ни ја. Иро ни
чан је Ко стић и пре ма соп стве ној суд би ни, али и суд би ни свог на ро да. 
Кад про пад не план у ве зи са осни ва њем „Пр вог цр но гор ског па ро брод
ског дру штва” – ту су ви ђе ни ји Ср би обе ћа ли нов ча ну по моћ – Ла за Ко
стић јет ко пи ше: „И чуд не ли ште те ва ше, кад би сте се раз бра ти ли са 
си ро ма шним бра том, те Вам ви ше не би до ла зио у про шњу”.

Као при мер опо ре Ко сти ће ве иро ни је иде и, го то во сва ко, по ми ња
ње та ште... Јер, Ла за Ко стић је имао две та ште, и обе су (срп ски пра во
пис, да нас, би ре као оба две) пр ве кла се... То је Ко сти ће ва акут на кри за 
та ште. Опо ра је и Ко сти ће ва опа ска ве за на за тра же ње не ког ли ста. „Ни 
јед на ре дак ци ја бе о град ска као да не чу ва сво јих ли сто ва. Ко ве ле, и она
ко срп ство не ће ду го, па што да се тру де и око то га...” (Ко ли ко је, да нас, 
на шим ин сти ту ци ја ма ста ло до срп ства, ви де ће се ла ко; до вољ но је да се 
за ви ри у це нов ник Ар хи ва СА НУ. Све има це ну.) И та ко у не до глед.

Ка да се по гле да са др жај ове књи ге, пр во па да у очи број раз ме ње
них пи са ма Ла зе Ко сти ћа и Ми ла на Са ви ћа. И тај број, али још ви ше оно 
што је у пи сми ма, ру ши ону Ле сков че ву те зу, ко ју је из ре као у јед ној од 
сво јих књи га, да Ла за Ко стић ни је ма рио за Ми ла на Са ви ћа. За Са ви ћа 
ни је ма рио Ле ско вац. (Уз гред, ни да на шње, по вр шно вре ме не од но си 
се ни шта бо ље пре ма Ми ла ну Са ви ћу. Об ја шња ва ти сце на ри сти ма ТВ 
се ри ја да „др” ис пред име на Ми ла на Са ви ћа – не зна чи да је био ле кар, 
уи сти ну је сме шно). 

Пре пи ска са Ми ла ном Са ви ћем уне ко ли ко је и цен трал ни део ове 
књи ге, и ту се, де ли мич но, ис пу ња ва Ко сти ће ва же ља. А же лео је да, 
уко ли ко му пре о ста не нов ца од штам па ња Књи ге о Зма ју, штам па и до
ку мен та за исто ри ју те књи ге. Пре пи ска са Са ви ћем је сте до брим де лом 
гра ђа за до ку мен тар ну исто ри ју Књи ге о Зма ју – ма да је и ви ше од то га. 
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Ме ђу тим, на тој пре пи сци се не ће мо за др жа ва ти, са мо ће мо се „ухва ти ти” 
за је дан па сус, ко ји ће нас без бол но уве сти у при чу о Ла зи ном брач ном 
жи во ту.

По зна то је, ко нач но то нам от кри ва и Са ви ће ва ау то би о гра фи ја 
При ли ке из мо га жи во та, да Са вић ни је во лео То ну Ха џи ћа. А Ла за 
Ко стић пак То ну обо жа ва! И кад се Ми лан Са вић у јед ном пи сму жа ли 
Ко сти ћу на То ну Ха џи ћа (ра дио је са То ном), Ла за Ко стић (из без бед не 
уда ље но сти од То не) ис пи су је дра го це не ре че ни це. (Дра го це не за опис 
Ла зи ног од но са са љу ди ма.) Ве ли Ла за: „Чу дим се ка ко се ти мо жеш љу
ти ти на То ну. То је са свим про ста ствар. Од ње га не тре ба иска ти ви ше 
не го што он мо же да ти, а знаш до бро ко ли ко је то. Ко год има то на уму, 
мо же са То ном пре кра сно жи ве ти.”

Ла за Ко стић зна мо гућ но сти сво је же не и то се из сва ког рет ка ове 
пре пи ске ви ди. Уз гред, има ли смо слу чај из ми шља ња му жа у срп ској 
књи жев но сти (Иси до ра Се ку лић); а ов де има мо и брак у ко јем муж ни је 
спа вао са же ном. (То се от ме ни је ка же: Ла за Ко стић ни је кон зу ми рао брак.)

Али, све има це ну. Кад Ми лан Са вић 1901. го ди не у пи сму са оп шта
ва Ко сти ћу да ће он (Са вић) го во ри ти у Ма ти ци о Абу ка зе му, Ла за Ко
стић од Са ви ћа тра жи по зив ни цу. Јер, не мо же се без раз ло га пу то ва ти. 
Јул ча се за све пи та. Па ипак, от кри ва нам пре пи ска са Јул чом (ко ја је 
због Ла зе спрем на да се зо ве и „срп ски је” – Па у ла) да је Ла за Ко стић 
че сто од су тан од ку ће. И да не жу ри ку ћи. Из Кру ше до ла, из из гнан ства, 
на при мер, пу ту је у Сом бор пре ко Су бо ти це – ма ло да про ду жи сло бо ду, 
ма ло да се оку па у пар ном ку па ти лу у Су бо ти ци, а ма ло и због то га што 
же ли да у Сом бор до ђе по да ну... Да га сви ви де док до ла зи сво јој Јул чи! 
(На и ме, воз из Но вог Са да у Сом бор је сти зао но ћу.) Чи та о ци ма при чам 
при чу ко ју је Ла за Ко стић та ко увер љи во ис при чао Јул чи. И оче ку јем 
да чи та о ци у при чу по ве ру ју, као што смо по ве ро ва ли Јул ча и ја. И сло
бо да има це ну. Во дио би, ина че, Ла за Јул чу на сва ко пу то ва ње, али Јул ча 
не зна са ма да се оче шља. Авај. Кад јој на пи ше – по што је од ње до био 
100 кру на и пи смо – ка ко се ње ном пи сму об ра до вао ви ше не го да му је 
по сла ла 1000 кру на – ја сам од мах у то по ве ро вао. (Уз гред, Јул ча је дир
љи во не пи сме на.) Ве ро ва ла је Јул ча Ла зи, те „круп не” ства ри, али га је 
у „сит ни ца ма” же сто ко кон тро ли са ла. Сва ки ра чун до но си Јул чи. (До
вољ но је ако ка жем да је Јул ча Па ла нач ки пре те ча фи скал них ка са.) Ма да, 
ка да су у Бе чу, жи ве та ко, да је Ми ла на Сте фа но вић, же на Све ти сла ва 
Сте фа но ви ћа, ка да је чу ла ко ли ко Ко сти ће ви пла ћа ју сме штај, јет ко про
це ди ла кроз зу бе: „бе сна го спо да”!

Ну де нам ова пи сма, да кле, и уни вер зал ни кључ за му шкожен ске 
од но се. Ствар је јед но став на: у све што му шка рац (у овом слу ча ју Ла за) 
ка же, же на би тре ба ло да по ве ру је. И он да не ма ни ка квих про бле ма. (Уз
гред, ако бан ке не ка да уве ду на гра ду за нај до след ни ји ми нус на ра чу ну 
– та на гра да би мо гла по не ти име Ла зе Ко сти ћа.)
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Ма да, ако би се ова Ко сти ће ва пи сма же ни чи та ла у кљу чу 21. ве ка 
– што све вре ме по ку ша ва мо – пла шим се да Ла за Ко стић, да нас, не би 
са ста вио ви ше од не де љу да на! Ко би да нас имао хра бро сти да на пи ше 
же ни – „бу ди здра ва (тј. та ња)”... Или, ко би смео да по ша ље из ве штај о 
те жи ни соп стве не же не... Или да јој са ве ту је ко ли ко пу та у то ку да на да 
се поп не на пр ви кат... (Пре ћу та ћу, у ста њу сам и да пре ћу тим, ко мен тар 
већ по ме ну те Ми ла не Сте фа но вић, кад је пр ви пут ви де ла Јул чу...)

Али, ша лу на стра ну, има тај од нос са Јул чом и свој епи лог. Чи ни 
ми се да је од свих смр ти, ко је су га у жи во ту пра ти ле (а по у ми ра ли су 
му то ли ки при ја те љи), Ла за Ко стић нај те же при мио смрт сво је же не. 
Још јед ном ви ди мо да све има це ну.

Уз гред, да је Ла за Ко стић имао ова „фи скал на” ис ку ства из бра ка 
са Јул чом, док  је ра дио у по слан ству у Ру си ји – ње гов жи вот би си гур но 
имао дру га чи ји ток. На и ме, ра чу не је то ли ко не бри жљи во чу вао – да је 
ља га уве ли ко па ла док их је про на шао... А по сле је би ло ка сно. 

Тај рад у по слан ству и пре пи ска са Јо ва ном Ри сти ћем от кри ва ју 
нам јед ног дру га чи јег Ла зу Ко сти ћа – по све ће ног по слу, пред у зи мљи вог, 
рад ног... Са ве сног, нај пре. Ту бих мо гао по че ти при чу о бу џе ту Ср би је 
из 1880. го ди не (или пре ци зни је из 1879), али се бо јим да бих кли знуо у 
на ше да на шње, хва ли са ве при ли ке. На и ме, во де ћа свет ска пу бли ка ци ја 
из те обла сти об ја ви ла је лаж да су у на шем бу џе ту ве ћи рас хо ди не го 
при хо ди и Ла за Ко стић од мах ре а гу је... Па три о ти зам и од го вор ност су 
се та ко на шли за јед но.

Као лајт мо тив, кроз чи та ву ову књи гу пре пи ске про вла чи се Ко сти
ће ва же ља за књи жев ним успе хом – не са мо код нас и не са мо у Евро пи, 
већ и у Аме ри ци. (Чи ста же ља сва ког пи сца.) Пут до успе ха, књи жев не 
сла ве и нов ца же лео је да оства ри пре ко по зо ри шта. Без же ље да се под
сме вам ла жи ма на ших пи са ца у све ту – Ла за Ко стић се све ту не до дво
ра ва. Ла за Ко стић зна да по сто је го спо да ри свет ског уку са, али не же ли 
да се том уку су при ла го ди. Ле по се то ви ди из пи са ма Јо це Са ви ћа...

При ре ђи ва ње пи са ма је пи пав и те жак по сао. Ис пра ви ли су при ре
ђи ва чи по гре шку ко ју су на чи ни ли Ми ли вој Не нин и Зо ри ца Ха џић док 
су при ре ђи ва ли Са ви ће ву пре пи ску. Ис пра ви ли су је пре ко го ди не смр ти 
Или је Ог ња но ви ћа Абу ка зе ма. Ис пра вља ју и Ле сков че ву по гре шку у 
пре пи сци из ме ђу Ла зе Ко сти ћа и Јул че Па ла нач ки – ис пра вља ју је пре ко 
го ди не смр ти Ила ри о на Ру вар ца. (Ма да ми се чи ни да је не ко ту гре шку 
већ ис пра вио.)

На по ме не уз пи сма пи шу се, при род но, тек ка да се про чи та ју сва 
пи сма са од ре ђе ним ко ре спон ден том, па и ка сни је, ако је по треб но, ка да 
се сва пре пи ска иш чи та. И при ре ђи ва чи то зна ју. Оту да, на при мер, од мах 
зна ју ко је „љу бе зна”, ко ју Ла за Ко стић у пи сми ма по здра вља. (Ка сни је 
се то ја сно ка же.) Ме ђу тим, са кор бру де ром и ње го вом иден ти фи ка ци јом 
ни су има ли сре ће. На и ме, при ре ђи ва чи на га ђа ју да би кор бру дер мо гао 
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би ти и Си мо Ма та вуљ – али нам па жљи во чи та ње 95. пи сма пре пи ске 
са Са ви ћем от кри ва да то ни је Ма та вуљ! (Не смем да ка жем шта сам све 
про чи тао не бих ли от крио ко је кор бру дер – ме ђу тим, сти гао сам са мо 
до то га ко ни је.)

Али, све су то сит ни це, ко је при ка зи вач ове књи ге ис пи су је из стра
ха да не бу де оп ту жен да књи гу ни је па жљи во чи тао.

Јер, Ла зу Ко сти ћа мо ра мо па жљи во чи та ти. Ако га па жљи во чи
та мо, не ће нам про ма ћи, на при мер, ни је дан Сте ван Ћур чић.

И са да, све сно, ула зим у кон тра дик тор ност. Бу нио сам се про тив 
отво ре них пи са ма – јер су већ штам па на и јер жи ве је дан дру га чи ји жи
вот. А ов де се ра ду јем јед ном пре штам па ном тек сту. Пре штам пан је, чи
та о ци ма је то већ ја сно, текст Сте ва на Ћур чи ћа. Са та квом ме ром и са 
то ли ко так та стао је Ћур чић у од бра ну не на гра ђе ног Ла зе Ко сти ћа, а 
опет ни јед ном реч ју ни је по вре дио на гра ђе не, Зма ја и Љу бу Не на до ви ћа.

Ово вре ме ис кљу чи во сти, на жа лост, не зна за та кве тек сто ве.

Др Ми ли вој С. НЕ НИН
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност

ne nin lok@yahoo.com

ГРУП НИ ПОР ТРЕТ С ИЗ ГУ БЉЕ НИМ ПРО СТО РОМ

Вла сти мир Су дар, Пор трет умјет ни ка као по ли тич ког ди си ден та: жи
вот и дје ло Алек сан дра Пе тро ви ћа, Филм ски цен тар Ср би је, Бе о град 2017

Да би се опи са ло ста ње у ко је је до спе ла са вре ме на срп ска ки не
ма то гра фи ја, ве ро ват но је са свим до вољ но на ве сти по да так ка ко већ 
го ди на ма ни је дан наш филм ни је при ка зан у не ком од број них про гра
ма нај зна чај ни јег свет ског филм ског фе сти ва ла у Ка ну. Исти на, про шле 
го ди не, у окви ру се лек ци је Кан кла сик, при ка за на је но ва, ди ги та ли зо
ва на ко пи ја фил ма Ску пља чи пер ја Алек сан дра Са ше Пе тро ви ћа. Ова 
све ча на про јек ци ја упри ли че на је по во дом пе де се то го ди шњи це три јум
фа јед ног од нај ве ћих срп ских филм ских ре ди те ља, ко ји је те да ле ке 1967. 
го ди не за ово сво је ре мекде ло на гра ђен Гран при јем ве ли ког кан ског 
жи ри ја. Фе сти вал ској пу бли ци се по кло ни ла глу ми ца Оли ве ра Ка та ри
на, ко ја је, пре ма из ве шта ји ма на ших ме ди ја, „на оду ше вље ње при сут них 
на при је му ор га ни зо ва ном у част по нов не кан ске про јек ци је култ ног 
Пе тро ви ће вог фил ма за пе ва ла у све ту и да ље пре по зна тљи ву пе сму 
’Ђе лем, ђе лем’”. Та ко је, упр кос чи ње ни ци да је Пе тро ви ћев филм по том 




